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1. ABERTURA

A Liga Multiprofissional de Anatomia e Fisiologia Humana comunica
que estão abertas as inscrições para seleção de acadêmicos dos
cursos de saúde que desejam participar das atividades
desenvolvidas na LAMAFISIO.

2. INSCRIÇÕES

2.1 O vigente edital torna público o processo seletivo 2022.2, para o
preenchimento 35 vagas da Liga Multiprofissional de Anatomia e
Fisiologia Humana da ASCES-UNITA, das quais 5 vagas são para o
curso de Fisioterapia, 5 vagas para o curso de Enfermagem, 5 vagas
para o curso de Nutrição, 5 vagas para o curso de Educação Física,
5 vagas para o curso de Odontologia, 5 vagas para o curso de
Farmácia e 5 vagas para o curso de



Biomedicina. As vagas de que trata este edital, destinam-se para o
desenvolvimento de ações inter-relacionadas ao tripé ensino,
pesquisa e extensão. A fim de atender as demandas dos
acadêmicos e fomentar o aperfeiçoamento dos conhecimentos na
área abordada.

2.2 Poderão inscrever-se neste processo seletivo, os alunos

devidamente matriculados no Centro Universitário Tabosa de

Almeida – ASCES-UNITA do primeiro ao décimo período.

2.3 As inscrições deverão ser realizadas através de um link no

google forms (https://forms.gle/AYbtFcq15xoYZSnVA), no período do

dia 15 ao dia 19 de agosto, mediante preenchimento do formulário

online.

2.4 As inscrições que forem enviadas após às 23h59min do dia 19

de agosto não serão consideradas, e não nos responsabilizamos por

erros técnicos no preenchimento do formulário.

3. PROCESSO SELETIVO

3.1 O processo seletivo ocorrerá através de entrevista e avaliação

do histórico escolar e currículo. O candidato que não comparecer à

entrevista ou não anexar os documentos que foram pedidos estará

automaticamente desclassificado.

3.2 Os candidatos do 1º ao 3 período serão avaliados mediante

entrevista e histórico escolar. Os demais alunos, além disso,

deverão apresentar o currículo com todas as atividades

desenvolvidas no âmbito acadêmico.

3.3 As entrevistas serão realizadas do dia 22 a 26 de agosto, via

Google meet, que será disponibilizado através do e-mail institucional

https://forms.gle/AYbtFcq15xoYZSnVA


de cada candidato.

3.4 A entrevista terá duração de até dez minutos e será mediada

pelos membros da Diretoria da Liga Acadêmica.

3.5 Os critérios avaliativos da entrevista incluem: disponibilidade de

tempo semanal, capacidade de articulação e postura, objetivos na

liga, e habilidade de trabalho em grupo.

3.6 Os alunos aprovados serão aqueles que obtiverem as maiores

notas, após o somatório das pontuações mediante as etapas de

seleção, dentro do número de vagas disponibilizadas.

3.7 O resultado final da seleção será divulgado no dia 29 de
setembro às 19:30, através do Instagram da Liga e e-mail

institucional.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Qualquer alteração referente ao processo seletivo será

divulgada pelo Instagram oficial da Liga: @liga.lamafisio

4.2 Para demais informações falar no direct do instagram ou mandar

e-mail para: ligalamafisio@gmail.com

Caruaru, 30 de Agosto de 2021.


